
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 187  89تابستان  / دوم ي شماره/  هفتم ي دوره/ مت  اطالعات سالتيريمد

ي دانشگاه علوم ها كتابخانه ي  وضعيت نيروي انساني، مجموعه، فضا و بودجهي مقايسه

  * ي دانشگاهي ايرانها كتابخانهپزشكي تبريز با استانداردهاي 

  3غالمحسين تسبيحي ،2شفيع حبيبي، 1كمال ابراهيمي

  چكيده

 .ها را بيشتر از گذشته كرده است  اطالعات اهميت آنيآور فن سير تحول .شود محسوب مي دانشگاهي قلب دانشگاه ي كتابخانه :مقدمه

اين تحقيق به ارزيابي وضعيت . هستندها براي سازگار شدن با تحوالت جديد ملزم به شناسايي نقاط قوت و ضعف خود   كتابخانه

ها،   كتابخانهرساني  طالع و هدف آن شناسايي نقاط قوت و ضعف زير ساخت ا استهاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز پرداخته  كتابخانه

  .ريزان بخش آموزشي و پژوهشي است والن و كمك به برنامهؤآگاهي مس

 مركزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز ي كتابخانهاي و يك   دانشكدهي  كتابخانه 8 توصيفي ي تحقيق به مطالعهدر اين  :روش بررسي

هاي دانشگاهي  تخراج شده از معيارهاي موجود در استانداردهاي كتابخانههاي اين تحقيق با استفاده از چك ليست اس داده.  شدپرداخته

 مورد Excelافزار  آوري شد و در نرم جمعها  مالي و حسابداري دانشگاه و دانشكده  امور،هاي دانشگاه، آموزش كل  كتابخانهايران از 

هاي دانشگاهي ايران مورد مقايسه قرار   كتابخانههاي  داردنتايج حاصل با توجه به معيارهاي استانهمچنين  .تجزيه و تحليل قرار گرفت

هاي قبلي و نظر  هاي دانشگاهي ايران، چك ليست  كتابخانهبراي روايي و پايايي چك ليست از معيارهاي مطرح در استانداردهاي . گرفت

  .متخصصان استفاده شد

 69ها   كتابخانه درصد، از نظر فضاي 9 از نظر مجموعه ، درصد89 انساني هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از نظر نيروي  كتابخانه :ها يافته

  .اند هاي دانشگاهي ايران را رعايت كرده  كتابخانه درصد استاندارد 81از نظر بودجه،  درصد و

 نيروي جهتاز   پايين وهاي دانشگاهي علوم پزشكي تبريز در مقايسه با استانداردها از نظر منابع در سطح  كتابخانهوضعيت  :گيري نتيجه

گستر،   لزوم ايجاد خط و مشي مدون و مصوب مجموعه،وري مناسب  براي بهره.وضعيت خوبي قرار دارد و بودجه در  فضا،انساني

قل  مستي هاي دانشگاه و درخواست بودجه  كتابخانهها، تشكيل فهرستگان   كتابخانههاي  فعاليتكردن تمركز مها،   كتابخانه ي تشكيل كميته

  .هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز بسيار ضروري است  كتابخانهجهت رفع مشكالت  ها در  كتابخانههاي مدون  ريزي و كافي براي برنامه

  .ي پزشكيها  كتابخانه؛ ها  كتابخانهاستانداردهاي مرجع؛  :هاي كليدي واژه

  تحقيقي :نوع مقاله

  5/6/88 :پذيرش مقاله    5/12/87 :اصالح نهايي    15/8/87:  مقالهدريافت

هاي   كتابخانهي  وضعيت نيروي انساني، مجموعه، فضا و بودجهي مقايسه. غالمحسين ، تسبيحي، حبيبي شفيعابراهيمي كمال :ارجاع

  هاي  دانشگاه علوم پزشكي تبريز با استانداردهاي كتابخانه

  .187-198 ):2 (7؛ 1389 اطالعات سالمت تيريمد. ايران دانشگاهي
  

  مهمقد

ها و مدارس عالي به مفهوم كنوني آن در  پيدايش دانشگاه

 رسمي ي كتابخانهقرون وسطي بوده است و نخستين 

  1289 پاريس در سال  Sorbonي كتابخانهدانشگاهي به 

   ،در ايران نخستين دانشگاه به معناي دقيق كلمه). 1( گردد ميبر

رساني پزشكي   كارشناسي ارشد كتابداري واطالعي نامه اين مقاله حاصل پايان* 

  .تبريز بوده استدانشگاه علوم پزشكي 

رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي  ، كتابداري واطالعدانشجوي دكتري .1

  )مسؤول ي نويسنده( .، ايرانايران، تهران
Email: ebrahimi.k@gmail.com 

، تبريز، زمربي، كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبري. 2

 .ايران

  . ، تبريز، ايراندانشيار،كتابداري واطالع رساني، دانشگاه علوم پزشكي تبريز. 3
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  وه است تأسيس شد1313سال دانشگاه تهران است كه در 

 دانشكده ي كتابخانه دانشگاهي،  ي كتابخانه نخستين ايجاد

 مدرسه ي كتابخانه كه ميراث باشد مي 1318سال  حقوق در

دانشگاه علوم ). 2(ه است بود 1299 عالي علوم سياسي در سال

 تعداد دانشجويان و اعضاي ،پزشكي تبريز نيز از نظر قدمت

ي كشور است علوم پزشك هاي برتر  علمي يكي از دانشگاههيأت

 16اين دانشگاه ). 3( سيس شده استأ ت1326كه در سال 

 رشته دكتري 40  رشته كارشناسي ارشد،19رشته كارشناسي، 

توجه .  علمي داردهيأت عضو 572 دانشجو و 4295تخصصي، 

تواند حجم عظيم  ها و تعداد دانشجويان مي به تعداد رشته

العاتي اين تعداد اطالعاتي را كه امروزه براي رفع نيازهاي اط

 دانشگاهي به عنوان  ي كتابخانه. الزم است، مشخص نمايد

 رفع نيازهاي ي قلب دانشگاه نقش بسيار مهمي در زمينه

 پژوهشي و حتي درماني اين گروه از جامعه دانشگاه بر ،آموزشي

ها نقش مهمي در رشد   كتابخانه ارزيابي وضعيت .عهده دارد

هاي  كتابخانه مقايسه با استانداردهاي كند و ها ايفا مي  كتابخانه

  .دانشگاهي در اين زمينه زياد مورد استفاده قرار گرفته است

اي، تدوين استاندارد   استانداردهاي كتابخانهي در زمينه

هاي اوليه مربوط به  اي در آمريكا از تالش هاي دانشكده  كتابخانه

ها  مؤسسهاين . گيرد هاي آموزشي نشأت مي تعيين اعتبار مؤسسه

راهنماها يا استانداردهايي براي ارزيابي و تعيين اعتبار 

، از اين 1930 ي در دهه). 4(اند  هاي آموزشي تدوين كرده سازمان

استانداردها براي شناسايي مؤسسات دريافت كننده اعانه از بنياد 

Carnegie هدف اصلي تدوين استانداردهاي . استفاده شد

 اكثر كشورها اين است كه مقامات هاي دانشگاهي در كتابخانه

ها به حمايت بيشتر نياز دارند  خود را متقاعد سازند كه كتابخانه

هاي دانشگاهي و پژوهشي   كميته انجمن كتابخانه). 5(

)Association of College and Reserch Libraries (

با مأموريت تجديد نظر در استانداردهاي  ACRLيا 

 1995تشكيل شد و ويرايش هاي دانشگاهي   كتابخانه

 كلي ي هاي دانشگاهي، در سه مقوله  استانداردهاي كتابخانه

ها، كتابداران، ساختمان و تجهيزات تدوين شده است  مجموعه

 شده است اما ارايه 2008ويرايش آخر اين استاندارد در سال ). 5(

 ). 6( معيارهاي كيفي بوده است ي  آن در زمينهي رات عمدهيتغي

 هاي دانشگاهي و پژوهشي اردهاي انجمن كتابخانهاستاند

)ACRL(  به عنوان يك استاندارد پذيرفته شده جهاني پايه و

هاي دانشگاهي و تخصصي ايران شده  اساس استاندارد كتابخانه

گيري از نظر   بهره،گيري از اين استاندارد  با الگويكهاست 

عيت رساني ايران و بررسي وض متخصصان كتابداري و اطالع

ها و متناسب با  اين زمينه هاي ايران، استانداردهايي در كتابخانه

اين استانداردها .  شده استارايهوضعيت جامعه دانشگاهي ايران 

ها در ايران  ترين معيار ارزيابي وضعيت كتابخانه به عنوان مهم

وظايف، و اهداف :  استاندارد زير است8بوده است و شامل 

دهي، خدمات، نيروي انساني،  انسازمان و مديريت، سازم

 .مجموعه، ساختمان و تجهيزات و بودجه
 ، نشانگردليل انتخاب اين عوامل در استانداردهاي مختلف

اين عوامل .  است كتابخانهاهميت اين عوامل در پيشبرد اهداف 

محسوب ا ه كتابخانهبه عنوان عامل زير ساختي مهم براي 

 آوري فنها با تحول  چند كه تاحدودي نقش آن  هرشود مي

به ها افزوده است  اطالعات تغييركرده است، اما بر اهميت آن

هاي مختلف اين  ويرايش هاي اخير  در طي سالهمين جهت

  .استانداردها تفاوت چنداني نداشته است

 اهداف و وظايف، ،معيارهاي كيفي استانداردها شامل

هر كدام كه . باشد ميدهي و خدمات  سازمان و مديريت، سازمان

جا به   ولي در اين). 7-11(اهميت خاص خود را دارند  ارزش و

 .اند دليل تفاوت در نوع تحقيق مد نظر قرار نگرفته
عوامل كمي استانداردها هم شامل نيروي انساني، مجموعه، 

هاي كمي كتابخانه و مراكز  ساختاز فضا و بودجه است كه زير 

  .آيند رساني به شمار مي اطالع

نساني متخصص كتابخانه به عنوان زنجيره مهم زير نيروي ا

 اطالعات بر آوري فنساخت كتابخانه مطرح شده است و افزايش 

كمك به آموزش، پژوهش و ). 11-13(اهميت آن افزوده است 

درمان در ساختار علوم پزشكي جزيي از وظايف كتابداران 

 ي  مجموعه).14، 15 (شود متخصص پزشكي محسوب مي

هاي كالن و خرد  ريزي ه عنوان عامل مهم برنامهكتابخانه ب

 و ارزشيابي ميزان توسعه علوم بهداشتي است) 16(رساني  اطالع

فضاي كتابخانه ديگر نه به عنوان يك محل ). 18-16(

نگهداري منابع بلكه به عنوان يك فضاي آموزشي و پژوهشي 
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 انو همكار كمال ابراهيمي

  189  89تابستان  / دوم ي شماره/  هفتم ي دوره/  اطالعات سالمت تيريمد

عامل بودجه در استانداردهاي ). 1(مطرح شده است 

ي دانشگاهي به عنوان عامل تأثير گذار بر ثبات، رشد ها كتابخانه

 بودجه در رآوردب .ها و اساس مديريت معرفي شده است كتابخانه

مديريت است بلكه  ترين امور اساسي از  نه تنها اداره كتابخانه

محسوب   نيز  نظارت بر خدمات كتابخانهي ترين وسيله اصولي

چهارچوب بودجه  در اه رفع نيازها و دستيابي به هدف. شود مي

 به  اساس سازمان كتابخانه حقيقت پايه و در است و پذير امكان

 ). 19 (نيروي مالي آن بستگي دارد

 ي هاي دانشگاهي در آمريكا سابقه بررسي وضعيت كتابخانه

 ALS اي ي دانشكده ها  بررسي وضعيت كتابخانه. طوالني دارد

)The Academic Library Survey( ط آمريكا توس

  و1966هاي مركز ملي آمار آموزشي با بررسي آماري سال

 به 1985 تا 1968هاي  از آن پس در سال. شروع شد1968

 بررسي 1988 از سال .ساله انجام گرفته است  دوصورت تقريباً

به صورت منظم ادامه آمريكا  اي دانشكدهي ها كتابخانهوضعيت 

اطالعات  از وب براي گردآوري 2000يافته است و از سال 

اطالعات گردآوري شده از اين آمارها، با . شود استفاده مي

 مقايسه و ميزان رشد و يا ركود ،هاي قبل اطالعات سال

. گيرد  بحث و بررسي قرار ميدرمعيارهاي مورد ارزيابي 

 ي به وسيلههاي گردآوري شده در اين تحقيقات  داده

 اعتبارسنجي، هاي ها، برنامه هاي حمايت كننده كتابخانه سازمان

هاي مختلف  انجمن ها و ، مديران دانشكدهها كتابخانهمديران 

در ايران نيز ). 15( گيرد كتابداري مورد استفاده قرار مي

ي ها كتابخانه ارزيابي وضعيت ي تحقيقات متعددي در زمينه

 .دانشگاهي انجام گرفته است

 ي در اين قسمت مختصري از تحقيقاتي كه در زمينه

  . شده استارايههاي دانشگاهي انجام گرفته،   كتابخانه

سي وضعيت ر به بر1378اعظمي ساردوئي در سال 

 دانشگاه علوم پزشكي كرمان و مقايسه آن ي ي تابعهها كتابخانه

نتايج نشان . با استانداردهاي معتبر دانشگاهي پرداخته است

 مورد بررسي در هاي كتابخانهدهد تعداد منابع موجود در  مي

ها رقم بسيار  ه با تعداد منابع مورد نياز بر اساس استانداردمقايس

 يها   مورد نياز كتابخانهي  به نحوي كه مجموعه؛ي استپايين

 كتابخانه را  درصد منابع مورد نياز دو3پزشكي فقط  مركزي و

 ).16( شود اساس استاندارد شامل مي بر

 ي پزشكي كشورها كتابخانه به بررسي 1380 آزاده در سال

ي دانشگاهي ها كتابخانههاي  ها با استاندارد  آني و مقايسه

 درصد 42دهد كه  ايران پرداخته است، نتايج نشان مي

 در . از نظر نيروي انساني با استانداردها مطابقت دارندها كتابخانه

دهد و   درصد استاندارد را نشان مي18ها   كتابخانه، فضاي زمينه

 1361566 كتابخانه 118 دارايي ،اه  منابع كتابخانهي در زمينه

  ).17( شود شامل ميرا   درصد استاندارد10باشد كه جلد مي

 به بررسي وضعيت 1384 حيدري و اميد چهري در سال

ي دانشگاهي شهر كرمانشاه از نظر نيروي انساني و ها كتابخانه

نتايج نشان . اند  وضع موجود با وضع مطلوب پرداختهي مقايسه

 مركزي دانشگاه علوم پزشكي بيشتر از ي خانهدهد كه كتاب مي

 درصد استاندارد را 60 پزشكي ي استاندارد نيرو دارد و دانشكده

 درصد از نيروهاي مورد 50 كمتر از ها كتابخانه ي داراست و بقيه

  ).18(نياز را دارند 

هاي   كتابخانه به بررسي وضعيت 1385جاللي در سال 

نشگاه آزاد اسالمي كرمانشاه دانشگاه رازي، علوم پزشكي و دا

نتايج بيانگر اين است كه از نظر مجموعه، . پرداخته است

 18  درصد استاندارد، دانشگاه رازي14 دانشگاه علوم پزشكي

از نظر . استاندارد را دارا است  درصد 11درصد و دانشگاه آزاد 

 درصد و 22  درصد، دانشگاه رازي33فضا، دانشگاه پزشكي 

به خود  درصد استاندارد را 7 آزاد اسالمينشگاه دا ي كتابخانه

  ).20(اختصاص داده است 

ها در  با توجه به تحوالت جديد، اين ارزيابي

از . ها نقش زيادتري يافته است هاي جديد دانشگاه ريزي برنامه

اين رو تحقيق حاضر در نظر دارد به بررسي وضعيت نيروي 

هاي دانشگاه علوم  ي انساني، مجموعه، فضا و بودجه كتابخانه

هاي  پزشكي تبريز بپردازد و وضعيت موجود را با استاندارد

بيان اين وضعيت . هاي دانشگاهي ايران مقايسه نمايد كتابخانه

وري  كارهايي براي حل مشكالت و بهره منجر به ارايه راه

تواند مسؤوالن را در  شود و مي مناسب از امكانات موجود مي

بررسي اين . ها متقاعد سازد   كتابخانهي هگذاري در زمين سرمايه
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ريزي در بهبود وضعيت موارد ذكر شده باعث  موارد و برنامه

وري كتابخانه، سهولت استفاده از كتابخانه براي  افزايش بهره

متخصصان و صرفه جويي در وقت پژوهشي محققان 

  . شود هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز مي كتابخانه

  
  روش بررسي

وهش از نوع توصيفي بوده است و از چك ليست براي اين پژ

اين اطالعات، مربوط به . گردآوري اطالعات استفاده شده است

. باشد  مي1387هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال   كتابخانه

روايي و پايايي چك ليست با استفاده از معيارهاي ارايه شده در 

هاي  ران و چك ليستهاي دانشگاهي اي استانداردهاي كتابخانه

تعداد جامعه . خواهي از متخصصان تأييد شده است قبلي و نظر

پزشكي، (اي   دانشكدهي مورد مطالعه، شامل هشت كتابخانه

پزشكي، داروسازي، بهداشت و تغذيه، پرستاري  پيراپزشكي، دندان

و ) و مامايي تبريز، پرستاري و مامايي واحد مراغه و توانبخشي

معيارهاي محاسبه، نيروي انساني، . ركزي است مي يك كتابخانه

هاي دانشگاهي بر اساس  مجموعه و فضاي كتابخانه

  .هاي دانشگاهي ايران است هاي كتابخانه استاندارد

هاي   كتابخانه3  نيروي انساني در استانداردي محاسبه

 نفر دانشجو 250 به ازاي هر ،دانشگاهي ايران از اين قرار است

 به ازاي هر ، يا كسري از آن يك نفر كتابدارو استاد تمام وقت

اي موجود در مجموعه   كتابخانه جلد كتاب يا ساير منابع 25000

 جلد افزايش 2500به ازاي هر ، يا كسري از آن، يك نفر كتابدار

و الزم است ساليانه مجموعه و يا كسري از آن يك نفر كتابدار 

ص متخصمك ميانگين نسبت مجموع كتابداران متخصص و ك

  ).7( درصد است 60به كل كارمندان 

هاي دانشگاهي    كتابخانه4 مجموعه در استاندارد ي محاسبه

  :گيرد ايران بر مبناي فرمول زير انجام مي
V = مجموعه پايه + 100 F +12 E + 335U + 3000 M + 20000D 

 :در اين فرمول

 = F علمي تمام وقتهيأتتعداد اعضاي  

 = Eن تمام وقتتعداد كل دانشجويا  

= U هاي كارشناسي تعداد رشته 

 = Mهاي كارشناسي ارشد تعداد رشته  

= D هاي سطح دكتري تعداد رشته  

= V كتابخانه مورد نياز ي هتعداد كل مجموع   

، رقمي ثابت و نمايانگر ›› پايهي همجموع‹‹در اين فرمول 

زمان با گشايش هر واحد  اي است كه بايد هم حداقل مجموعه

اين رقم براي .  آن موجود باشدي كتابخانهي در دانشگاه

ادبيات و علوم انساني : هاي مختلف به شرح ذيل است رشته

 32000 جلد، علوم پايه 40000 جلد، علوم اجتماعي 48000

 جلد، 40000 جلد، پزشكي 32000جلد، فني و مهندسي 

 ي همجموع . جلد است28000 جلد، كشاورزي 18000هنر

 هزار جلد باشد 80 تا 40اي مركزي بايد بين ه ه كتابخاني هپاي

  . هزار جلد منظور شده است40جا   كه در اين

 اساليد، هاي، اعم از فيلم، مجموع  كتابخانهبه هر گونه مواد 

هاي نوري و مانند  و، نرم افزار كامپيوتري، ديسكينوار، نوار ويد

كه به  شود به شرط اين گفته مي›› جلد‹‹اصطالح در آن، 

 ه و در مجموع باشددهي شده سازي و سازمان  آمادهنحوي

ها براي مراجعان   استفاده از آنكه قرار گرفته باشد ي كتابخانه

 پس از رسيدن  كتابخانه ي هالزم است مجموع .پذير باشد امكان

در فرمول فوق، بنا به نوع و ›› كل مجموعه‹‹به حد نصاب 

ساالنه داشته  درصد رشد 6 تا 2 فعاليت موضوعي، بين هزمين

   ).7( باشد

هاي دانشگاهي   كتابخانه،7  فضا در استانداردي محاسبه

 جلد كتاب يا معادل آن 120 براي هر ،ايران به شرح زير است

 نشريه ادواري جاري يك متر مربع 20يك متر مربع، براي هر 

 800هر كشو با ظرفيت ( كشوي برگه گردان 8و به ازاي هر 

ا در نظر گرفته شود و فضاي مطالعه يك متر مربع فض )برگه

 درصد از تعداد كل دانشجويان در آن 20بايد گنجايش پذيرفتن 

 متر مربع و 5/2همچنين به ازاي هر نفر . واحد را داشته باشد

 متر مربع فضا الزم است و متوسط 3به ازاي هر ميز تك نفره 

  كتابخانهفضاي كل .  متر مربع است10فضا به ازاي هر كارمند

وها، راه رهاي مانند راه  براي فضا( درصد 40 تا 25با افزودن 

به فضاي خالص آن محاسبه ) ها  دستشويي وها پلكان، آسانسور

  ).7( درصد در نظر گرفته شد 25شود كه در اين تحقيق  مي
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ودجه ب درصد از 5 ها،  كتابخانه بودجه ي براي محاسبه

ي و ا ههاي دانشكد  كتابخانهها براي  هاي جاري دانشكده هزينه

 مركزي در ي كتابخانه درصد از بودجه معاونت پژوهشي براي 5

ها اطالعات مربوط  در قسمت يافته ).7( نظر گرفته شده است

هاي دانشگاه  كتابخانهبه نيروي انساني، مجموعه، فضا و بودجه 

هاي   كتابخانهعلوم پزشكي تبريز در مقايسه با استانداردهاي 

  .  شده استارايه دانشگاهي ايران

  

  ها يافته

 هيأت اعضاي ،دانشگاه علوم پزشكي تبريز از نظر تعداد دانشجو

 و بزرگ هاي مهم علمي و رشته به عنوان يكي از دانشگاه

   .)1جدول  (آيد به حساب مي كشور

هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد،   در اين جدول تعداد رشته

ي  كتابخانه( دانشگاه ها، كل دكتري، تعداد دانشجويان دانشكده

ي تعداد  محاسبه. و اعضاي هيأت علمي ذكر شده است) مركزي

هاي دانشگاهي ايران، بر اساس اين   منابع در استانداردهاي كتابخانه

اي و   دكتري حرفهي در اين جدول رشته. گيرد موارد صورت مي

  .اند هاي كارشناسي ارشد قرار گرفته عمومي در رديف رشته

  كتابخانههاي   عامل موفقيت برنامه، كتابخانهني نيروي انسا

 ، تخصصي شدن، رشد روزافزون منابع پزشكي.آيد به حساب مي

دهي و بازيابي منابع پزشكي، لزوم استفاده  آوري، سازمان فراهم

هاي پژوهش  يافته. از كتابداران متخصص را افزايش داده است

هاي دانشگاه  بخانهكتادهد كه تعداد كاركنان مورد نياز  نشان مي

ي ها  كتابخانهعلوم پزشكي تبريز در مقايسه با استاندارد 

هاي    كتابخانه.  خوبي است به نسبتدانشگاهي ايران در حد

 150 پزشكي  درصد، دندان120  درصد، پيراپزشكي56پزشكي 

 درصد، 60  درصد، بهداشت و تغذيه150 درصد، داروسازي

 67 تاري و مامايي مراغه درصد، پرس125مامايي  پرستاري و

 درصد و كل 80  درصد، كتابخانه مركزي67 درصد، توانبخشي

هاي   كتابخانه مورد نياز استاندارد  موارددرصد 89 ها كتابخانه

  ).2 جدول(دانشگاهي ايران را دارا هستند 

هاي   كتابخانهها، به غير از   كتابخانه مديران ي در زمينه

 ي پزشكي بقيه راغه و دندانپرستاري و مامايي تبريز و م

 57همچنين . شوند ها توسط كتابداران مديريت مي  كتابخانه

 43و  درصد نيروهاي شاغل، نيروهاي متخصص كتابداري

بر اساس استاندارد . اند بوده درصد نيروها، غير متخصص

هاي دانشگاهي ايران، تعداد نيروهاي متخصص   كتابخانه

 ها باشد  كتابخانهي موجود در  درصد نيروها60كتابداري بايد 

، تعداد نيروي متخصص ACRL استاندارد ي در زمينه). 7(

  ).8(  درصد ذكر شده است40كمتر از 
  

  علميهيأتفراواني مقاطع مختلف تحصيلي، تعداد دانشجويان و اعضاي : 1 جدول

 نام كتابخانه  كارشناسي رشته رشته كارشناسي ارشد رشته دكتراي تخصصي دانشجويان آمار اعضا هيأت علمي

 پزشكي 0 13 24 1679 380

 پيراپزشكي 5 1 0 552 30

 پزشكي دندان 0 1 9 398 40

 داروسازي 0 1 5 344 42

 بهداشت و تغذيه 4 1 1 560 29

 پرستاري و مامايي 3 2 1 506 29

 پرستاري واحد مراغه 3 0 0 182 8

 توانبخشي 1 0 0 56 15

  مركزي بخانهكتا 16 19 40 4295 573
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  ايران دانشگاهي هاي كتابخانهنيروي انساني مورد نياز بر اساس استاندارد : 2 جدول

 ساير نيروها
نيروي كمك 

 متخصص
 نيروي متخصص

 تفاوت درصد
نيروهاي مورد 

 نياز

نيروهاي 

مورد  موجود

 نياز
 موجود

مورد 

 نياز
 موجود

مورد 

 نياز
 موجود

 نام كتابخانه

 پزشكي 0 1 5 4 0 4 5 9 -4 56

 پيراپزشكي 1 1 3 2 2 2 6 5 1 120

 پزشكي دندان 1 1 2 1 3 2 6 4 2 150

 داروسازي 3 1 1 1 2 2 6 4 2 150

 بهداشت و تغذيه 2 1 0 2 1 2 3 5 -2 60

 مامايي و پرستاري 1 1 2 1 2 2 5 4 1 125

67 1- 3 2 1 2 1 0 1 0 
پرستاري واحد 

 مراغه

 توانبخشي 1 1 0 1 1 1 2 3 -1 67

 كتابخانه مركزي 5 4 2 8 9 8 16 20 -4 80

 كل 14 12 15 21 22 24 51 57 -6 89

  

ي كتابخانه به عنوان يكي از عوامل مهم در  مجموعه

 ي هاي تحقيق در مورد مجموعه يافته. باشد موفقيت كتابخانه مي

با كه در مقايسه  دهد هاي علوم پزشكي تبريز نشان مي  كتابخانه

 2ي پزشكي  ، كتابخانههاي دانشگاهي ايران  كتابخانه ندارداستا

 ي درصد، داروساز4 يپزشك  دندان درصد،12ي راپزشكيدرصد، پ

 درصد، 19ي  درصد، پرستار13 هي درصد، بهداشت و تغذ10

 درصد، 7ي  درصد، توانبخش10  مراغهو مامايي يپرستار

 درصد 9  دانشگاهيها كل كتابخانهو  درصد 1ي كتابخانه مركز

  ).3 جدول (هاي دانشگاهي ايران را دارا هستند  استاندارد كتابخانه

 مجالت به عنوان يك منبعي، كتابخانههمچنين از منابع 
  

  هاي دانشگاهي ايران كتابخانهفراواني منابع موجود و مورد نياز بر اساس استاندارد : 3جدول 

 نام كتابخانه كل منابع موجود ايرانكل منابع مورد نياز بر اساس استاندارد  تفاوت درصد

 پزشكي 13839 617364 -603525 2

 پيراپزشكي 6680 54299 -47619 12

 پزشكي دندان 8495 231776 -223281 4

 داروسازي 14874 151328 -136454 10

 بهداشت و تغذيه 9564 73960 -64396 13

  و ماماييپرستاري 14308 75977 -61669 19

 پرستاري و مامايي مراغه 4401 43989 -39588 10

 توانبخشي 2810 42507 -39697 7

 كتابخانه مركزي 10075 1011200 -1001125 1

 هاي دانشگاه كل كتابخانه 85046 2302400 -2217354 9
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آيند كه استاندارد  مهم تحقيقاتي و آموزشي به شمار مي

در ها  ت آني توجه به كميت و كيف.دارندرا مخصوص به خود 

دانشگاه علوم پزشكي تبريز داراي . ها ضروري است دانشگاه

 مجله التين غير اشتراكي 138 مجله اشتراكي التين، 414

 مجله فارسي غير 670 مجله اشتراكي فارسي و 79 ،مرتب

همچنين دانشگاه علوم پزشكي تبريز در . اشتراكي منظم است

 در .مجله الكترونيكي اشتراك بوده است 2493 ،1997سال 

 دانشگاه  اينهاي دانشگاهي ايران،  كتابخانهمقايسه با استاندارد 

درصد استاندارد را دارا  102الكترونيكي   مجله چاپي و3695با 

  .بوده است

هاي آموزشي  برنامه   عامل موفقيت كتابخانهفضاي فيزيكي 

 و ايجاد فضاي مناسب شود محسوب مي  كتابخانهپژوهشي و 

 مطالعه و آموزش از اركان اساسي يك آموزش و براي منابع،

دهد كه  ها نشان مي يافته. آيد پژوهش موفق به حساب مي

 69ي دانشگاه ها كتابخانهدرصد و كل  16 پزشكي ي كتابخانه

 ي كتابخانه ،در اين استاندارد. اند  درصد استاندارد را رعايت كرده

ربع به  متر م5700درصد بيشترين فضا را با  173 با مركزي

  ).4 جدول(خود اختصاص داده است 

يزي براي مديريت هر سازمان ر ترين عامل برنامه بودجه مهم

 ي  بودجهي  در زمينه.آيد ها به شمار مي  ازجمله كتابخانه

 63دهد كه پزشكي  هاي اين تحقيق نشان مي ها، يافته كتابخانه

ي  درصد، داروساز52 درصد، دندانپزشكي 163درصد، پيراپزشكي 

 215 درصد، پرستاري و مامايي 53 درصد، بهداشت و تغذيه 51

 درصد 47 درصد، توانبخشي 33درصد، پرستاري و مامايي مراغه 

هاي    درصد استاندارد كتابخانه45ي مركزي  و كتابخانه

 هاي دانشگاه  اند و كل كتابخانه دانشگاهي ايران را رعايت كرده

  هاي  موارد مربوط به هزينه. باشند  درصد استاندارد مي81داراي 

  . ارايه شده است5ها در جدول  كتابخانه

ها براي خريد   ها، ميانگين هزينه كتابخانه بر اساس يافته

البته بايد خاطر نشان .  ريال بوده است50000000كتاب حدود 

كرد كه خريد مجالت چاپي و الكترونيكي از طريق معاونت 

گيرد كه  ها صورت مي  نهپژوهشي دانشگاه براي تمامي كتابخا

 ريال بوده 3020000000، 1385ها از اعتبارات سال   آني هزينه

 ميليون ريال براي مجالت 1160است كه از اين مبلغ 

 ميليون ريال براي مجالت چاپي دانشگاه 1860الكترونيكي و 

   .هزينه شده است
  

  هاي دانشگاهي ايران  انهكتابخ فضاي موجود والزم بر اساس استاندارد ي مقايسه: 4جدول 

 نام كتابخانه فضاي موجود فضاي الزم تفاوت درصد

 پزشكي 358 2194 -1836 16

 پيراپزشكي 366 946 -591 38

 پزشكي دندان 432 948 -516 46

 داروسازي 560 637 13 102

 بهداشت و تغذيه 560 872 -222 75

 پرستاري و مامايي 450 800 -350 56

 پرستاري و مامايي مراغه 140 343  -203 41

 توانبخشي 258 362  -80 78

 كتابخانه مركزي 5700 3299 2401 173
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  ي دانشگاه ها  كتابخانههزينه : 5 جدول

 نام كتابخانه هزينه كتاب تجهيزات نيروي انساني

 پزشكي 60000000 10000000 293600000

 پيراپزشكي 60000000 2000000 290000000

 دندانپزشكي 80000000 20000000 262400000

 داروسازي 80000000 17000000 270618000

 بهداشت و تغذيه 40000000 15000000 131903000

 پرستاري و مامايي تبريز 60000000 10000000 187000000

 پرستاري و مامايي مراغه 20000000 5000000 74000000

 توانبخشي 30000000 5000000 69000000

 كتابخانه مركزي 47850000 208500000 420000000

  
  بحث

 كه عوامل موجود در استانداردها با توجه به تعداد با توجه به اين

ت علمي و ساير عوامل تعيين أ اعضاي هي،ها دانشجويان، رشته

، مشكل سال تحقيقرو مقايسه بين استانداردها  شود از اين  مي

وامل وابسته را هاي بزرگ و كوچك و همچنين ساير ع دانشگاه

برد و نيروي انساني، مجموعه، فضا و بودجه هر  از بين مي

دانشگاه را بر اساس معيارهاي موجود در همان دانشگاه 

 استانداردها امكان مقايسه را فراهم به همين جهت. سنجد مي

مقايسه تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي تبريز با . آورد مي

هاي علوم پزشكي   كتابخانه دهد كه هاي ديگر نشان مي دانشگاه

ي ها  كتابخانه درصد از نظر استاندارد نيروي انساني 89با  تبريز

 درصد، 85دانشگاهي ايران از دانشگاه علوم پزشكي تهران با 

 درصد، دانشگاه آزاد 42 هاي علوم پزشكي كشور با دانشگاه

  درصد، دانشكده پزشكي كرمانشاه با12  تهران با5 ي منطقه

  درصد موقعيت بهتري دارد83 و دانشگاه تبريز با  درصد60

)23-20 ،17.(  

هاي دانشگاه   كتابخانه نتايج مربوط به مجموعه ي مطالعه

دهد  نشان مي علوم پزشكي تبريز در مقايسه با تحقيقات ديگر

كه دانشگاه علوم پزشكي تبريز به عنوان يك دانشگاه بزرگ و 

هاي دانشگاهي موقعيت  انهكتابخمطرح ايران در مقايسه با ساير 

ي ها كتابخانهدر مقايسه با استاندارد فضاي . مناسبي ندارد

هاي  كتابخانه كه گر اين استها نشان دانشگاهي ايران بررسي

 درصد استاندارد 69دانشگاه علوم پزشكي تبريز با ميانگين 

هاي دانشگاه عالمه   كتابخانههاي دانشگاهي ايران از  كتابخانه

 درصد، ميانگين 32 درصد، دانشگاه تبريز با 21با طباطبايي 

 ، درصد18هاي علوم پزشكي ايران با  كتابخانهفضاي 

 آزاد اسالمي دانشگاه هاي علوم پزشكي رازي و دانشگاه

البته در اين ). 19، 23، 24( كرمانشاه، موقعيت بهتري دارند

اي  هاي دانشكده  كتابخانهمقايسه بايد وضعيت نامطلوب برخي 

 پزشكي كه از نظر دانشجو و تعداد رشته ي كتابخانهانند م

 ي كتابخانه. بيشترين و باالترين موقعيت را دارد، ناديده نگرفت

 درصد استاندارد، موقعيت بسيار بدي دارد و بايد 16پزشكي با 

 . بيشتر مورد توجه قرارگيرد

عامل بودجه تنها موردي از معيارهاي استاندادها است كه 

ل مالي يدليل مشكالت محاسبه و مساه تحقيقات بدر اغلب 

توجهي قرار   مورد بي بيشتردانشكده و دانشگاه با وجود اهميت

ي دانشگاهي ايران ها كتابخانهگرفته است، بر اساس استاندارد 

هاي نيروي  غير از اعتبار و هزينه(  درصد از بودجه جاري5

). 7(  يابد اختصاصها كتابخانه بايد به ها دانشكده) انساني

 طباطبايي ههاي دانشگاه عالم  كتابخانهتحقيق در مورد وضعيت 

 درصد 2/1  فقطها  كتابخانه ي هدهد كه بودج تهران نشان مي

هاي   كتابخانه درصد استاندارد 20( دانشگاه هكل بودج

تحقيق در مورد  ).24(  استشدهرا شامل ) دانشگاهي ايران

ي دانشگاهي منطقه پنج هاي واحدها بررسي وضعيت كتابخانه
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ها با استانداردهاي   آنهدانشگاه آزاد اسالمي و مقايس

 اين ي دهد كه بودجه هاي دانشگاهي ايران نشان مي كتابخانه

هاي دانشگاهي   كتابخانه درصد با استاندارد 75/43ها،  كتابخانه

اين ميزان براي دانشگاه علوم ). 21( ايران مطابقت دارند

 درصد بودجه جاري 4( رصد استاندارد د81پزشكي تبريز 

  .دهد را نشان مي) ها دانشكده

 
  گيري    نتيجه

رساني كتابخانه   گانه زير ساخت اطالع8نقش هر يك از عوامل 

ها بسيار مهم شده  در جامعه امروزي براي سازگاري كتابخانه

برخورداري كتابخانه از سازمان و ساختار مشخص موجب . است

وري در  ها و بهره نه، انسجام فعاليتمديريت مناسب كتابخا

دهي باعث ايجاد  سازمان). 7(شود  اي مي استفاده از منابع كتابخانه

گردد و ميزان استفاده را گسترش  ارزش افزوده براي اطالعات مي

دهد  تحقيق اخير و تحقيقات گذشته نشان مي). 7، 10(دهد  مي

ل كه مشكل تدوين خط مشي مدون و مصوب به عنوان عام

هاي دانشگاهي هنوز زياد  هاي كتابخانه ساز فعاليت  هماهنگ

ها به  مورد توجه قرار نگرفته است و بسياري از مشكالت كتابخانه

ترسيم و تدوين اين اهداف و وظايف به . اين مسأله مربوط است

عنوان يك عامل مهم در جلوگيري از اتالف وقت نيروي انساني 

گيري در بخش گزينش و تهيه  شود و تصميم و هزينه تلقي مي

ها   شروع، اداره وگسترش بخشي كند و بر نحوه مواد را ساده مي

نيروي ( معيارهاي كمي ي در زمينه). 6(بخشد  اثر عميق مي

هم قابل ذكر است كه در ) انساني، مجموعه، فضا و بودجه

هاي   درصد استاندارد كتابخانه89با ( نيروي انساني ي زمينه

هاي دانشگاه  موقعيت كتابخانه)  درصد69با ( ضا و ف) دانشگاهي

علوم پزشكي تبريز تا حدودي قابل قبول است و در كل 

هاي علوم پزشكي و دانشگاه افزايش نيروي متخصص را  دانشگاه

به دليل اهميت نقش مهم . هاي اخير شاهد هستيم در طول سال

 آموزش، پژوهش و درمان، اين ي كتابداران پزشكي در زمينه

طلبد كه  شود و توجه بيشتر را مي سأله بسيار مهم ارزيابي ميم

هاي  هاي كتابخانه بهتر است با مديريت مناسب و تمركز فعاليت

بهتر به توان از نقش ... سازي و  پزشكي مانند خريد، آماده

در . آموزشي كتابداران پزشكي در عصر اطالعات بهره برد

 9 علوم پزشكي تبريز هاي دانشگاه  مجموعه، كتابخانهي زمينه

ترين درصد را در ميان  درصد استانداردها را دارا هستند كه ضعيف

عالوه بر آن اهميت منابع . شود استانداردها مورد مطالعه شامل مي

و مسايل ) 27، 28(، نقاط ضعف اين منابع )25، 26(الكترونيكي 

ترين  مهم) 29-30(سازي منابع پيوسته اشتراكي  مربوط به آرشيو

هاي دانشگاه علوم پزشكي   مديريت كتابخانهي مشكل در زمينه

آيد و عدم توجه در اين زمينه  تبريز و حتي كشور به شمار مي

رو خواهد كرد و  ها را در طوالني مدت با چالش روبه كتابخانه

در رابطه با بودجه مشكل . موقعيت خود را از دست خواهند داد

تقل نبودن بودجه عمده عالوه بر كسري آن، مشخص و مس

بايد توجه كرد كه بودجه . هاي ذكر شده است  كتابخانه

 است و  هاي كتابخانه ترين وسيله نظارت بر فعاليت اصولي

ريزي براي مديريت هر سازمان ازجمله  ترين عامل برنامه مهم

آيد و مدير را در كنترل و سالمت مالي  ها به شمار مي  كتابخانه

، نه تنها از  برآورد بودجه در اداره كتابخانه. كند  كمك مي كتابخانه

ترين وسيله نظارت بر  ترين امور مديريت است بلكه اصولي اساسي

شود، از اين رو بايد براي   نيز محسوب مي خدمات كتابخانه

هاي جاري دانشكده   مستقل در اعتبار هزينهي ها بودجه  كتابخانه

 ميزان از دقيقي ها اطالع كتابخانه  چرا كه اگر؛تعريف شود

 و انتخاب به نسبت توانند بهتر مي داشته باشند، خود ي بودجه

از اين رو مراعات كردن . كنند اقدام مواد كتابخانه تهيه

ها راه مطمئني جهت كاستن از   استانداردهاي اين كتابخانه

ها، جلوگيري از اتالف نيروي انساني و ارتقاي سطح  هزينه

اعات كردن استانداردها دو اصل مر. خدمات به مراجعان است

ها و اشتراك منابع را كه زير بناي نوين  مهم سازگاري سيستم

  .بخشد شود، تحقق مي هاي با كيفيت باال محسوب مي  كتابخانه

  

  پيشنهادها

وهشي  سوي معاونت پژ  خط مشي مدون و مصوب ازي ارايه. 1

 جهتهاي دانشگاه    كتابخانه مركزي براي تمام ي كتابخانهو 

 هاي دانشگاه  كتابخانههاي  سازي فعاليت  هماهنگ

هاي دانشگاه علوم  در تمام دانشكده كتابخانهتشكيل كميته . 2
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  كتابخانهپزشكي تبريز كه نقش، حمايت و هدايت كننده را در 

  .نمايد ايفا مي

هاي   كتابخانهسازي منابع   سازي خريد و آماده  هماهنگ. 3

ها و ايجاد سرعت عمل  يي در هزينهدانشگاه در جهت صرفه جو

 . كتابخانههاي  در فعاليت

  هاي دانشگاه به    مالي مستقل براي كتابخانهي  پيشنهاد بودجه .4

  كتابخانههاي  دهي به فعاليت ترين عامل نظم عنوان مهم

بيشتر اين عملكرد بايد از طرق (سازي منابع ديجيتالي   آرشيو. 5

هاي كشور نيز   دانشگاهي ل همهوزارت صورت گيرد ولي در ك

 .)ها هستند ملزم به پيگيري آن

سازي منابع پزشكي  ايجاد يك مر كز ملي براي آرشيو. 6

  .پيوسته
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A Research on Tabriz University of Medical Sciences Libraries Staff, 
Collection, Space and Budget Comparison with Iranian University 

Libraries Standards* 
Kamal Ebrahimi1; Shafi Habibi2; Gholamhossein Tasbihi, PhD3 

Abstract 
Introduction: Academic libraries are famous to be the hearts of universities, with the ever 
increasing importance of the evaluation of information technologies in academic centers, and 
libraries need to evaluate their status to accord with these conditions. The aim of this research is 
to provide an evaluation relating to the conditions of Tabriz University of Medical Science 
Libraries, and collecting information concerning the university libraries strengths and weaknesses 
data substructure, plus cumulating adequate information to help authorities who are in the 
research and educational planning educations of the university. 
Methods: The study is a descriptive one which has been fulfilled in on main academic library 
and eight related faculty libraries in Tabriz University of Medical Sciences. The data was 
collected from General Education Office, Financial and Accounting Departments of the Tabriz 
University of Medical Sciences and colleges in the campus. Data has been analyzed in Microsoft 
Excel software and compared with Iranian University Libraries Standards. 
Results: Findings show that Tabriz University of Medical Sciences Libraries follow 89% of 
Iranian University Libraries Standard. Regarding collection, university libraries have 11% of 
Iranian University Libraries Standard. About libraries space, 69% followed Iranian University 
Libraries Standard. In respect to budget, libraries have 81% of Iranian University Libraries 
Standard. 
Conclusion: Tabriz University of Medical Sciences status in comparison with collections section 
standards, seems to be very low and in comparisons with staff, space and budget is in good status, 
thus it is necessary to write and follow policies regarding collection development, library 
committee for centralizing libraries activities throughout the university, and allocation 
independent financial substantial budget for planning and developing Tabriz University of 
Medical Sciences Libraries. 
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